AXELENT quick on
Akcesoria dla Twoich ogrodzeń ochronnych

AXELENT QUICK ON
Utrzymanie rzeczy w porządku
Obecnie oferujemy pełną gamę produktów do porządkowania przedmiotów wokół klatek
robotów i innych urządzeń automatyki, które są zamkniętym systemem bezpieczeństwa. Mając
wszystko w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie eliminuje się potrzebę poszukiwania
przedmiotów potrzebnych do wykonywania zadań, takich jak sprzątanie, przekazywanie informacji,
dokumentowanie i ustawienie sprzętu. Dzięki temu nie występują niepotrzebne opóźnienia i
przestoje w komórkach produkcyjnych.

Organisera
Organizacja

Organizacja
Poszczególne elementy systemu są łatwo
montowane na obudowach bezpieczeństwa
z wykorzystaniem modułów siatkowych.
• Prosto - gotowe rozwiązania, które mogą być instalowane bez użycia specjalnych narzędzi
• Elastycznie - łatwo dostosować i rozszerzyć dla indywidualnych potrzeb
• Ekonomicznie - niski koszt inwestycji dla bardziej efektywnej produkcji
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Dokumentera

Uporządkowane narzędzia

Informera

Tablice na narzędzia i uchwyty na miotły, łopaty itp.,
zapewniają wygodne przechowywanie wszystkiego,
czego potrzebujesz, aby utrzymać uporządkowany
teren

Informacja

Dokumentacja

Informacje i dokumentacja
Proste przekazywanie ważnych informacji, takich
jak instrukcje, dokumentacje i kontrole pozwalają
zwiększać efektywność produkcji i zabezpieczeń
procesów.
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www.axelent.com

X-WSS-HY Półka

X-WSS-PSV, PSH Podpora dla
segregatorów (lewa, prawa)

X-WSS-SH Uchwyt do
ekranu

Axelent

X-WSS-HPL Uchwyt na
pudełko

X-WSS-PL Plastikowe pudełko
(RAL1028)

X-WSS-PH Uchwyt na
segregator

X-WSS-WBP Płyta montażowa X-WSS-WB Tablica magnetyczna X-WSS-PS Zestaw markerów i
magnesów do tablicy magnetycznej
(do tablicy magnetycznej)
(nie zawiera płyty montażowej)

X-WSS-MUH Uchwyt na
kubek (kubek w zestawie)

X-WSS-RH Uchwyt na
narzędzia

X-WSS-SPH Uchwyt na
spray

X-WSS-UL Pudełko
uniwersalne

X-WSS-VT Tablica na
narzędzia (nie zawiera narzędzi)

Axelent jest wiodącym producentem i globalnym dostawcą systemów panelowych z siatki do ogrodzeń
ochronnych maszyn i podziału wewnątrz hal i magazynów. Pozostałe segmenty biznesowe obejmują Axelent
Safety, która oferuje kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa maszyn. Axelent obejmuje również Axelent
Wire Tray (korytka kablowe), Axelent Software (oprogramowania) i Axelent Engineering (rozwiązania automatyki).
Siedziby firmy znajdują się w Hillerstorp w Szwecji, wraz z laboratorium badawczo- rozwojowym, produkcją,
magazynami produktów i pakowalnią. Axelent ma biura sprzedaży w ponad 50 krajach, a produkty marki
Axelent sprzedawane są na całym świecie.

HABERKORN Sp. z o.o.
Ul. Powstańców Śląskich 238
44-348 Skrzyszów
T: +48 32 4597 866
F: +48 32 4597 998
www.haberkorn.pl
axelent@haberkorn.pl

